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เตรียมความพรอมเพือ่ พัฒนาการเรียนรูส เู ด็กปฐมวัย
Preparation for Learning Development of Preschoolers
นิธิภัทร กมลสุข*
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอพัฒนาการที่สําคัญของเด็กปฐมวัย ซึ่งถือวาเปนวัยรากฐานที่สําคัญ
ของชีวิต โดยไดอธิบายถึงความสําคัญในพัฒนาการเพื่อใหเขาใจธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ ที่กอใหเกิดแนวทางการ
สงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีจิตใจที่ดีงามรูจักการรอคอย มีการเอื้อเฟอแบงปน
อันกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งผลจากการที่ในแตละชวงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วพอแมควรรีบ
สงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีตั้งแตในชวงวัยนี้ โดยใชปจจัยทั้ง 5 ประการ คือ อาหาร การดูแลใหความรัก
เอาใจใส การเลนที่สมวัย การใชภาษาและสิ่งแวดลอม ที่ทุกปจจัยลวนมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก
ทัง้ ดานการเคลือ่ นไหว ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบในชีวติ ประจําวัน การเขาสังคมและดานภาษา นอกจากนัน้
ได ย กตั ว อย า งแบบทดสอบที่ เ ป น มาตรฐานในการประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก ในแต ล ะด า นเพื่ อ เป น เกณฑ
ในการพิจารณาวาเด็กมีพัฒนาการตามวัยเพียงใด
คําสําคัญ
เด็กวัยอนุบาล พัฒนาการ
Abstract
Development plans for kids according to their age are advicable and considerable. The purpose
of this paper is to present major developments in preschool, which constitutes the foundation of every
people’s lives. This paper explained the importance of preschool development in order to understand the
nature of children of this age in all three aspects. It aimed to encourage the four main developments of
preschoolers which are physical, emotional, social and intellectual developments. Moral principles,
obligations, social responsibility, generousity, tolerance and teamwork are also significant. Due to the fact
that the kids of preschool age could develop so fast, the parents were expected to supply them with five
most important elements; proper dietary, attention, recreation, language and environment. These elements
promoted kids' development in terms of physical movement, creative thinking, daily responsibility,
socialisation and linguistic skills. A standardized test was also given as an example to assess and
determind the kids’ developments in each aspects.
* อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
E-mail: nithipatkam@pim.ac.th

37

Keywords
Preschoolers, Development
บทนํา
ช ว งชี วิ ต ของมนุ ษ ย แ ต ล ะวั ย มี ค วามสํ า คั ญ ที่ แ ตกต า งกั น แต วั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด สํ า หรั บ
การวางรากฐานของชีวติ คือ ชวงปฐมวัยหรือเด็กวัยอนุบาล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2547, 2)
เพราะเปนวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากวัยทารกสูว ยั เด็กทีพ่ รอมจะเรียนรูใ นสังคมทีก่ วางขึน้ พรอมกับการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาการทุกดานที่เติบโตอยางรวดเร็วในเด็กวัยนี้ ไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม
และจริยธรรมทีค่ วรสรางเสริมพัฒนาการทุกดานใหแกเด็กวัยนีไ้ ดเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ เพือ่ ทีจ่ ะเติบโตเปนเยาวชน
ทีด่ ี เฉลียวฉลาด คิดเปน ทําเปน มีความสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ดังทีไ่ ดมกี ารศึกษาคนควา
งานวิจยั มากมายทีอ่ ธิบายถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูใ นวัยเด็กทีน่ กั จิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาว
ถึงความสําคัญไวดังนี้
Hurlock (1970, 33-34) กลาววาวัยเด็กนับไดวาเปนวัยแหงวิกฤติการณในการพัฒนาบุคลิกภาพเปนระยะ
สรางพืน้ ฐานของจิตใจในวัยผูใ หญตอ ไป บุคลิกภาพในวัยผูใ หญแมจะมีความแตกตางในวัยเด็กมากเทาใดก็ตามแต
จะเปนความแตกตางที่ถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก
Spinthall (1990, 25) กลาววาในชวง 5 ปแรกของมนุษย เปนระยะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการวางรากฐานบุคลิกภาพ
ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพนั้น เด็กจะตองมีการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพฤติกรรมที่ตอบสนองตอ
สถานการณที่ไดรับ โดยการตอบสนองนี้มีผลมาจากวุฒิภาวะทางรางกาย สติปญญา และประสบการณที่ไดรับจาก
สภาพแวดลอม
Bloom (1998, 46) กลาวถึงความสําคัญของพัฒนาการเด็กไววา รอยละ 50 ของสติปญญามนุษยจะเริ่ม
พัฒนาขึ้นในชวง 4 ปแรกของชีวิตอีกรอยละ 30 พัฒนาในชวง 4 - 8 ป และอีกรอยละ 20 พัฒนาในชวงตอๆ มา
แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาตั้งแต 0 - 6 ป นั้น เปน “ชวงวิกฤติ (Critical Period)” ของการเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, ความนํา) กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไววา เด็กอายุ 3 -5 ป เปนวัยทีร่ า งกาย และสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต เด็กตองการความรัก ความเอาใจใส
ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน ทดลอง คนพบตัวเอง
ไดมโี อกาสคิดแกปญ
 หา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษาสือ่ ความหมาย คิดริเริม่ สรางสรรค และอยูร ว มกับผูอ นื่ อยางมีความสุข
พีระพร รัตนาเกียรติ (2549, 67) ไดกลาววา การเรียนรูในชวงแรกเกิดถึง 6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทอง
ของการเรียนรู เพราะสมองของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอสารเคมีในสมอง
รวมทั้งรอยหยักที่พื้นผิวสมอง ซึ่งลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็ก ถาเด็กไดรับการพัฒนา มีการ
ั นา
กระตุน ดวยวิธกี ารทีถ่ กู ตองจะชวยพัฒนาเซลลสมอง การวางพืน้ ฐานของการเรียนรูจ ะชวยใหทกั ษะการเรียนรูพ ฒ
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ดังนัน้ จึงกลาวไดวา พัฒนาการทุกดานของมนุษยมรี ากฐานมาจากพัฒนาการในวัยเด็ก โดยเฉพาะชวงปฐมวัย
เปนชวงที่สําคัญยิ่งของชีวิต เด็กปฐมวัยควรมีการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค ทักษะคณิต ทักษะภาษา มีปฏิภาณไหวพริบใน
การแกปญหาและเชาวนปญญาในการพัฒนาใหเกิดกระบวนการคิด รวมทั้งมีอารมณสุนทรีย เติบโตเปนประชากร
ที่มีคุณภาพ ดังคํากลาวที่วา “เด็กกอนวัย 6 ป ถือเปนวัยทองของชีวิต หากตองการใหพลเมืองเปนแบบไหนก็จะตอง
ปูพื้นฐานใหกอนวัย 6 ป การจะรอพัฒนาที่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาก็จะสายเกินไป”
(ราศี ทองสวัสดิ์, 2540, 1) ดังนั้น การเรียนรูพัฒนาการเด็กในวัยนี้ไมเพียงเรียนรูเพื่อเขาใจธรรมชาติของเด็ก
แตยังเรียนรูเพื่อชวยสรางประชากรที่ดีมีประโยชนใหประเทศชาติไดอีกดวย
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยเปนเด็กที่อยูในชวงอายุ 3 - 6 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่พอแมนําเด็กเขาโรงเรียนอนุบาล เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเรียนรูก ารเขาสังคมทีก่ วางขึน้ เด็กวัยนีจ้ ะเริม่ พัฒนาลักษณะความเปนตัวของตัวเองใหความสนใจ
ในสิ่งรอบตัวอยากรูอยากเห็น ชอบตั้งคําถามในเรื่องตางๆ เริ่มมีการเลนอยางอิสระและชอบที่จะชวยเหลือตัวเอง
มากขึ้น ราศี ทองสวัสดิ์ (2540, 20) กลาววาการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยตองเขาใจธรรมชาติของเด็กวัยปฐมวัย
ในชวงอายุ 3 - 6 ป วามีลกั ษณะเปนเชนใดเพือ่ ยอมรับถึงลักษณะเฉพาะวัยอยางถูกตองและสามารถใหการสนับสนุน
สงเสริมพัฒนาการเด็กวัยนี้ไดอยางเหมาะสมโดยลักษณะธรรมชาติของเด็กวัยนี้แบงเปนประการหลักๆ ดังนี้
ประการที่ 1 เด็กในวัยนี้มีลักษณะพฤติกรรม “ยึดตนเองเปนศูนยกลาง” ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก
ดูเปนคนเห็นแกตัว หวงของ ไมยอมแบงปนสิ่งที่ตนมีแกผูใดและจะเริ่มเปนผูใหเมื่ออายุประมาณ 4 - 6 ปขึ้นไป
ประการที่ 2 เด็กวัยนีย้ งั ไมเขาใจสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรม การสอนเด็กวัยนี้ โดยการเลาบรรยายหรือบอกกลาวดวย
คําพูดจึงยากที่เด็กจะเขาใจดังเชนผูใหญ
ประการที่ 3 เด็กวัยนีย้ งั ไมเขาใจเหตุผลการอบรมสัง่ สอนคุณธรรมจริยธรรม ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งการลงโทษ
เด็กในวัยนีเ้ พราะเด็กยังไมสามารถโยงการลงโทษวาเกีย่ วของกับการกระทําของตนเองอยางไร จึงเปนทีม่ าของแนวคิด
ในการเลีย้ งดูเด็กในวัยนีว้ า วิธกี ารสัง่ สอนใหเด็กเปนคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมตองจัดการเรียนรูด ว ยการเลานิทาน
ใหฟงหรือจัดกิจกรรมการเลนเกี่ยวกับศิลปศึกษา เปนตน
พัฒนาการที่สําคัญของเด็กวัยอนุบาล
เนื่องจากพัฒนาการของมนุษยมีการเกิดขึ้นเปนลําดับขั้นตามวัยที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันในแตละวัย
ทําใหมีนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาคนควาลําดับขั้นของพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
จนเกิดเปนทฤษฎีตางๆ มากมายรวมใชชื่อวา “ทฤษฎีขั้นตอนของพัฒนาการ” ซึ่งเปนทฤษฎีที่เริ่มตนใหความรู
กระบวนการพัฒนาการของมนุษยและเปนทฤษฎีทกี่ ลาวถึงมากในวงการจิตวิทยา คือ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพ
ของฟรอยด ที่กลาวถึงโครงสรางของบุคลิกภาพจะประกอบดวย อิด (Id) เปนตนกําเนิดของบุคลิกภาพ และ
เปนสวนที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด อีโก (Ego) จะเปนสวนของบุคลิกภาพที่ทําหนาที่ประสาน อิด และ ซูเปอรอีโก
(Superego) ใหแสดงบุคลิกภาพออกมา เพื่อใหเหมาะสมกับความเปนจริงและขอบเขตที่สังคมกําหนดและ
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ซูเปอรอีโกที่เปนสวนที่เกี่ยวของกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ
ซึ่งทําหนาที่ผลักดันใหบุคคลประเมินพฤติกรรมตางๆ ทีเกี่ยวของกับมโนธรรม จริยธรรมที่พัฒนามาจากการอบรม
เลี้ยงดู โดยเด็กจะรับเอาคานิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา ทฤษฎีจิตสังคมของอิริกสันที่มีแนวคิดวา แตละคน
จะมีประสบการณกับวิกฤติภายในเชื่อมโยงกับแตละขั้นของชีวิต 8 ครั้ง ซึ่งในสามขั้นแรกถือเปนชวงที่สําคัญที่สุด
ซึ่งเกิดในชวงปฐมวัย คือ ขั้นที่ 1 การเชื่อใจ-การไมเชื่อใจ ขั้นที่ 2 การเปนตัวของตัวเอง-ความละอายใจและ
ความสงสัย ขั้นที่ 3 การคิดริเริ่ม-การรูสึกผิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่กลาวถึงการเรียนรู
ของเด็กทีเ่ ปนไปตามพัฒนาการทางสติปญ
 ญา ซึง่ จะมีพฒ
ั นาการไปตามวัยตาง ๆ เปนลําดับขัน้ และทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรก ที่กลาวถึงจริยธรรมที่มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาทางสติปญญาโดยการพัฒนาการทาง
จริยธรรม จะเกิดขึ้นเปนลําดับตั้งแตวัยทารก และจะคอย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งการรับรูทางสังคมและบทบาท
ทางสังคม ก็มีความสัมพันธทางจริยธรรมของบุคคลดวย โดยที่เราสามารถประเมินระดับจริยธรรมในตัวบุคคล
ไดจากเหตุผลที่บุคคลเลือกกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะพบวาทุกทฤษฎีเปนรากฐาน
ในการแบงพัฒนาการออกเปนแตละชวงวัย ตามทีจ่ รรยา เผือกภู (2553, 67) ไดกลาววาเด็กในวัย 3-6 ป มีพฒ
ั นาการ
ทีส่ าํ คัญตามวัยอยู 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา ซึง่ ความสําคัญในพัฒนาการแตละชวงปก็จะ
มี ค วามต อ งการการพั ฒ นาแตกต า งกั น ไปในแต ล ะด า นทั้ ง ทางด า นร า งกาย อารมณ สั ง คมและสติ ป  ญ ญา
ซึ่งในเด็กปฐมวัยสามารถอธิบายถึงพัฒนาการที่สําคัญทั้ง 4 ดานได ดังนี้
1. พัฒนาการทางกาย เด็กวัยนี้นับวาเปนเด็กวัยตอนตนที่มีสวนสูงและนํ้าหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
แตจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาดานขางกลามเนื้อและกระดูกจะเริ่มแข็งแรงขึ้น แตกลามเนื้อที่เกี่ยวกับ
การเคลือ่ นไหวยังเจริญไมเต็มทีก่ ารประสานงานของอวัยวะตางๆ ยังไมดพี อ จากการศึกษาของ Gesell (1940, 54-56)
พบวาเด็กชวงวัย 3-6 ป มีพัฒนาการทางกายที่สําคัญหลายอยาง เชน มีการทรงตัวไดดี ยืนขาเดียวไดนานขึ้น
ขึ้นบันไดเองได วิ่งไดเร็วกวาเดิม วิ่งเลี้ยวมุมได ควบคุมการวิ่งใหชาลงและเร็วขึ้นได กระโดดใหตัวลอยสูงได
เตนและบริหารรางกายไดตามจังหวะดนตรี ถีบสามลอเด็กๆ ได ใชรา งกายบางสวนโตตอบตอสิง่ เราแทนการโตตอบ
ทัง้ รางกายได สามารถขวางปาของได ทํากิจกรรมทีใ่ ชกลามเนือ้ มาก เชน วาดรูปตอภาพ ชวยพอแมทาํ งานบาน เปนตน
2. พัฒนาการทางอารมณ เด็กวัย 3-6 ป มักเปนเด็กเจาอารมณและแสดงอารมณตา งๆ ออกมาอยางเปดเผย
และมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยนี้มักมีความกลัวอยางสุดขีด อิจฉาอยางไมมีเหตุผล โมโหราย การที่เด็กมีอารมณเชนนี้
อาจจะเปนเพราะเด็กมีประสบการณกวางขึ้น อารมณจึงเกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขทางสังคมตั้งแตสังคมภายในบาน
จนกระทัง่ ถึงสังคมภายนอกบาน เด็กทีเ่ คยไดรบั แตความรักความเอาใจใสจากพอแมและผูท อี่ ยูใ กลชดิ เมือ่ ตองพบกับ
คนนอกบานซึง่ ไมสามารถเอาใจใสเด็กไดเทาคนในบานและไมสามารถทีจ่ ะเอาใจใสไดเหมือนเมือ่ เด็กเล็กๆ เด็กจึงรูส กึ
ขัดใจเพราะคิดวาตนเปนคนทีม่ คี วามสามารถกวาคนอืน่ เด็กจะยกยองบูชาตนเองและพยายามปรับตัวเพือ่ ตองการ
ใหเปนทีร่ กั และเปนทีย่ อมรับของบุคคลขางเคียง การแสดงอารมณในวัยนีม้ กั จะใชคาํ พูดแสดงอารมณตา งๆ แทนการ
รุกรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมโตเต็มที่ ทัง้ นีเ้ ด็กแตละคนมีอารมณไมเหมือนกันขึน้ อยูก บั
สุขภาพ การอบรมเลีย้ งดูจากพอแมและสภาพแวดลอมทางสังคม เชน เด็กทีเ่ ติบโตขึน้ จากสภาพแวดลอม ทีส่ งบเงียบ
ไดรับความรักความเอาใจใสและการตอบสนองความตองการอยางสมํ่าเสมอ พอแมมีอารมณคงเสนคงวา เด็กจะ
เติบโตขึน้ เปนคนทีม่ อี ารมณมนั่ คงกวาเด็กทีม่ สี ภาพแวดลอมทีต่ รงกันขาม อารมณของเด็กปฐมวัยทีพ่ บไดมีดังนี้
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2.1 ความกลัวที่อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากอารมณดั้งเดิมของมนุษย หมายความ
วามนุษยเราเกิดมาพรอมกับอารมณกลัวซึง่ มีลกั ษณะเปนสัญชาตญาณ และความกลัวทีเ่ กิดจากสติปญ
 ญาทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมากกวาวัยทารกจึงมีความกลัวมากกวา เพราะสามารถมองเห็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได เชน
การกลัวทีส่ งู เกิดจากจินตนาการชอบคิดฝนถึงสิง่ ตางๆ โดยไมมเี หตุผล ทีเ่ ด็กคิดวาเปนอันตรายเกิดจากประสบการณ
ที่ไดรับ เชน กลัวสุนัขเพราะเคยถูกสุนัขกัด เปนตน และเกิดจากการเลียนแบบหรือการเห็นแบบอยาง เชน เด็กกลัว
เพราะมีแมหรือพี่เลี้ยงเปนคนที่ขลาดกลัวซึ่งเด็กไดเห็นเปนแบบอยาง วิธีการปองกันและแกไขไมใหเด็กกลัว คือ
ไมควรเอาสิ่งที่เด็กกลัวมาแหยเพราะทําใหเด็กกลัวมากขึ้น วิธีการที่ดีคือตองทําใหเด็กรูวาเรายอมรับความกลัว
ของเด็กและควรเปดโอกาสใหเด็กไดแตะตองสิง่ ทีท่ าํ ใหเด็กกลัวดวยวิธกี ารทีค่ อ ยเปนคอยไป คือ ใหเด็กไดสงั เกตและ
ทําตามแบบอยางพฤติกรรมที่กลาหาญของผูอื่นพรอมทั้งใหเหตุผลและใหคําชมเชยเพื่อเด็กจะไดหายกลัวสิ่งนั้น
2.2 ความโกรธ เด็กวัยนีจ้ ะแสดงอารมณอยางเปดเผยตรงไปตรงมาจึงมีลกั ษณะทีร่ นุ แรงและโตตอบสิง่
ที่ทําใหโกรธหรือผูที่ทําใหโกรธและมักจะเปนไปในลักษณะของการทําลาย เชน กระทืบเทา ลมตัวลงกลิ้งเกลือก กับ
พื้นแลวแผดเสียงรองเพื่อระบายอารมณ ขวางปาสิ่งของ ฯลฯ เด็กวัย 3-6 ป เริ่มรูจักใชคําพูดระบายอารมณโกรธ
แทนการรุกรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมแข็งแรงพอ
2.3 ความรักความสัมพันธของพอแมและผูที่อยูใกลชิดกับเด็กที่มีมาตั้งแตวัยทารกเปนสิ่งที่สําคัญ
ในการสรางความรักความพอใจใหเกิดขึ้นแกเด็ก โดยปกติเด็กวัยนี้มีประสบการณนอย ตลอดเวลาที่ผานมามักจะ
ไดรับความรักจากผูที่อยูใกลชิดเปนสวนใหญ เด็กจึงมักจะมองโลกในแงดี มีความรักกวางขวางเผื่อแผไปยังสัตว
เลี้ยงและของเลนที่ไมมีชีวิตดวย เด็กจะรักทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับเขาโดยไมมีการเลือกที่รักมักที่ชงั เด็กจะแสดง
ความรักโดยการเขาไปอยูใ กลบคุ คลทีต่ นรักเพือ่ ใหเขาเอาอกเอาใจยิม้ หัวเราะดวย และในขณะเดียวกันเด็กก็รจู กั การ
ประจบเอาใจผูอื่นและจะทําตามคนที่ตนรัก แมกระทั่งสัตวเลี้ยงเด็กก็แสดงอารมณอยางเปดเผย
2.4 ความอิจฉาเปนอารมณผสมระหวางความโกรธความกลัวและการขาดความรักความอบอุน รวมกัน
ความอิจฉาเกิดจากพอแมซงึ่ เคยใหความรักแกเด็กแลวเปลีย่ นไปใหความรักแกคนอืน่ เชน นองทีเ่ กิดใหม ในวัย 2-5 ป
เมื่อแมมีนองใหม แมและคนอื่นๆ จะหันไปสนใจนองใหมจนลืมเด็ก เมื่อความรักถูกเปลี่ยนมือเชนนี้ เด็กยอมจะมี
ความรูสึกอิจฉาเปนธรรมดาเพราะเด็กรูสึกวามีคนมาแยงความรักไปจากตน เด็กจะแสดงความอิจฉานองดวยการ
แกลงนอง ทุบตีนอ ง บางคนก็เรียกรองความสนใจใหกลับคืนมาดวยการถอยหลังกลับไปเปนเด็กทารกอีก เชน ปสสาวะ
รดทีน่ อน โยเยขีอ้ อ น กัดเล็บ ดูดนิว้ พอแมอาจแกไดดว ยการทําใหเด็กรูว า นองเปนสมบัตขิ องเขา เขามีสว นเปนเจาของ
และขณะเดียวกันพอแมกใ็ หความสนใจตอเขาดวย ปญหานีก้ จ็ ะคอยๆ หมดไป การปองกันไมใหเด็กมีอารมณอจิ ฉา
ตองคํานึงถึงหลัก “ความเปนเจาของ” เมือ่ มีใครเขามาเปนสมาชิกใหมในครอบครัวควรมอบความเปนเจาของใหเด็ก
และในขณะเดียวกันพอแมก็ตองใหความรักความสนใจเด็กใหเทาเดิมเพราะเด็กเล็กๆ ตองการความรักความสนใจ
จากพอแมแตเพียงผูเดียว ตองการสิทธิและความเปนหนึ่งในครอบครัวจนกวาเด็กจะไดเรียนรูการมีนํ้าใจเอื้อเฟอ
เผื่อแผถึงคนอื่น
2.5 ความสนใจและความอยากรูอ ยากเห็นแมเด็กวัยนีจ้ ะมีความสนใจในระยะเวลาอันสั้น 10-15 นาที
แตเด็กมีความอยากรูอยากเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเขา เด็กจึงชอบซักถามบอย ๆ เชน
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“นั่นอะไร ?” เปนตน พอแมตองเขาใจและใจเย็นอธิบายถึงสิ่งตางๆ ดวยภาษางายๆ ไมควรพูดตัดบทหรือดุวาจนเด็ก
ไมกลาถาม เด็กสวนใหญที่มีความอยากรูอยากเห็นมักจะเปนไปในรูปพฤติกรรมรื้อและทําลายเหมือนเด็กซน
คือ มือจะอยูไมนิ่ง ชอบจับนั่นฉวยนี่ รื้อสิ่งของออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เชน เด็กจะรื้อนาฬกาออกดูวาขางในมีอะไร
ผูใหญที่ไมเขาใจจะโกรธและดุเด็กวา “ ซน” เสมอ
3. พัฒนาการทางสังคม เด็กปฐมวัยจะเรียนรูเ ขาใจและใชภาษาไดดขี นึ้ พอแมและผูท อี่ ยูใ กลชดิ ตลอดจนครู
ที่ไดอบรมสั่งสอนเพื่อใหเด็กเขาใจถึงวัฒนธรรม คานิยมและศีลธรรม โดยเริ่มจากสิ่งที่งาย เชน การพูดจาสุภาพ
การเคารพกราบไหว ฯลฯ เพื่อใหเด็กเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น เมื่อเขาไปอยูในโรงเรียนอนุบาลเด็ก
จะรูจักคบเพื่อน รูจักการผอนปรน รูจักอดทนในบางโอกาส รูจักการใหและการรับ Piaget (1952, 37) นักจิตวิทยา
กลุมที่เนนความรูความเขาใจ (Cognitive) ไดกลาวไววา เด็ก 3-6 ป เรียนรูพฤติกรรมทางสังคมจากเพื่อนในโรงเรียน
อนุบาลหรือเพื่อนบานวัยเดียวกัน แตเด็กวัยนี้ยังเขาใจถึงความถูกตองและความผิดไมลึกซึ้งนัก ลักษณะทางสังคม
ของเด็กวัยนี้ เชน เด็กวัยนี้จะมีเพื่อนนอยและมักจะเปลี่ยนเพื่อนเสมอเพราะสังคมของเด็กวัยอนุบาลไมแนนอน
เด็กจะรูจ กั เสียสละของบางอยางเพือ่ ใหไดสงิ่ อืน่ ทีต่ นพอใจมาแทน เด็กวัยนีจ้ ะเลนรวมกันทัง้ สองเพศอยางสนุกสนาน
แตเด็กวัยนี้แมจะมีการทะเลาะกันบอยแตเด็กก็จะคืนดีกันในระยะเวลาตอมาเพราะเด็กลืมงาย เด็กจะชางพูด
ชอบอางหลักฐาน เชน “ผมวิ่งเกงกวาเธอ” เปนตน เด็กจะทําตามผูใหญไดงาย ไมดื้อดึงและมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมได มีความละอายใจและการเขาใจถึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงสามารถ
เลือกคบกับเพื่อนไดดีขึ้น สุดทายเด็กวัยนี้จะสนุกสนานอยูกับการเลนละครเพราะเด็กวัยนี้มีจินตนาการกวางขวาง
เรื่องที่เลนอาจคิดขึ้นเองหรือเลียนแบบโทรทัศน ดังนั้น พอแมควรเอาใจใสเด็กในการดูรายการโทรทัศนที่เหมาะสม
4. พัฒนาการทางสติปญ
 ญา เด็กวัยนีม้ คี วามสามารถในการใชภาษาไดเปนอยางดี เด็กจะเรียนรูค าํ ศัพท
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแลวเด็กอายุ 3 ป จะรูจักคําศัพทประมาณ 3,000 คํา และเด็กสามารถใชคําวลี
และประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอยางโทรทัศนได รูจักใชทาทางประกอบคําพูด เด็กจะชางซักถาม
มักมีคําถามวา “ทําไม” “อยางไร” แตก็ไมสนใจคําตอบและคําอธิบาย คําพูดของเด็กวัยนี้สามารถพูดประโยคยาวๆ
ทีต่ อ เนือ่ งกันได สามารถเลานิทานสัน้ ๆ ใหจบได และมักเอาเรือ่ งจริงปนเรือ่ งสมมติเมือ่ เด็กเริม่ เขาวัย 5 ป พัฒนาการ
ทางภาษาจะสูงมาก สามารถตอบคําถามตรงเปาหมายชัดเจนและสัน้ การซักถามนอยลงแตจะสนใจเฉพาะเรือ่ งไป
นอกจากนี้การเลานิทานของเด็กในวัยนี้ยังเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะการแกปญหาที่ดีของการเรียนรู
ในชวงวัยตอไป (นํ้าฝน ปยะ, 2543, 67)
ความสามารถทางสติปญ
 ญาของเด็กในวัยนีท้ พี่ บวามีมากอีกดานหนึง่ คือ ความสามารถในการจินตนาการ
และการสรางเรื่อง ดังนั้นจึงเปนโอกาสเหมาะที่ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมจินตนาการของเด็กใหมากที่สุด
เทาทีจ่ ะมากไดโดยอาศัยนิทานบทละครและภาพวาดตางๆ วิธกี ารสงเสริมใหเด็กมีจนิ ตนาการตอไป คือ การกระตุน
ใหกําลังใจใหเด็กเลาตอไปและใหคําชมหรือรางวัล เมื่อเด็กเลาจบควรจัดหาเวลาพิเศษหรือโอกาสพิเศษ เชน
“ชัว่ โมงเลานิทาน” “วันนิทานสุดสัปดาห” เปนตน อยางไรก็ตามพบวาเด็กวัยนีไ้ มมพี ฒ
ั นาการเกีย่ วกับการจัดประเภท
สิ่งของเปนหมวดหมู ไมมีพัฒนาการในเรื่องความคงตัวในเรื่องขนาดนํ้าหนักและปริมาตร เชน ทดลองรินนํ้าจํานวน
เทากันใสลงในแกว 2 ใบ ใบหนึ่งมีลักษณะเรียวสูง อีกใบหนึ่งใหญและเตี้ย แลวถามเด็กวานํ้าในแกวไหนมากกวา
กัน เด็กจะตอบวานํา้ ในแกวใบเรียวสูงมากกวาเพราะเด็กเห็นวาระดับนํา้ สูงกวา ทีเ่ ปนดังนีเ้ พราะความคิดความเขาใจ
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ของเด็กขึ้นอยูกับการรับรูหรือสิ่งที่เห็นดวยตา
พัฒนาการขางตนเห็นไดวา เด็กวัยนีเ้ ปนวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการการเปลีย่ นแปลงหลายๆ ดานทีพ่ รอมเขาสูก ารเรียนรู
สังคมที่กวางและหลากหลายขึ้น ดังนั้นผูที่เลี้ยงดูเด็กหรือผูที่ใกลชิดจึงควรมีความรูความเขาใจในพัฒนาการ
ดานตางๆ ของเด็กวัยนี้ เพื่อความเขาใจในลักษณะเฉพาะของวัยเด็ก อีกทั้งเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการ
ใหสามารถเติบโตแข็งแรงสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา
ปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536, 7-11) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กที่
สําคัญ 5 ประการ คือ
1. อาหาร อาหารมีความสําคัญตอชีวิตตั้งแตอยูในทองแม เด็กจํานวนมากขาดอาหารตั้งแตอยูในทองแม
และมีนํ้าหนักแรกคลอดตํ่ากวา 2500 กรัม ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน เปนระยะที่ควรไดรับอาหารที่เหมาะสมที่สุด
คือ นํ้านมแม ซึ่งมีคุณคาทุกอยางพรอม เมื่อเด็กอายุ 3 เดือน ควรเริ่มใหอาหารเสริมโดยเริ่มทีละอยางและทีละนอย
จนเด็กไดรบั อาหารเสริมครบ 5 หมู เด็กตองการอาหารในปริมาณและคุณภาพทีเ่ พียงพอกับความตองการของรางกาย
2. ความรักและความเอาใจใส มนุษยทุกคนตองการความรักความอบอุน ความรูสึกปลอดภัยและ
ความไววางใจกัน สิ่งเหลานี้เปนอาหารใจและเปนรากฐานที่สําคัญมาก ถาพอแมและครูเขาใจเด็ก รูจักตอบสนอง
ความตองการเด็กอยางเหมาะสมและสามารถสรางความผูกพันทางใจกับเด็กไดอยางดีแลว เด็กจะมีอารมณแจมใส
เจริญเติบโตไว ราเริงนารัก เมือ่ โตขึน้ จะมีความมัน่ ใจในตัวเองและมองโลกในแงดี รูจ กั ปรับตัวอยูก บั ผูอ นื่ ไดเปนอยางดี
ตรงขามกับเด็กที่ไมมีพอแมอุมชูเอาใจใสมักจะเปนเด็กหงอยเหงาและอาจมีลักษณะที่มีปญหาในการปรับตัว
ซึ่งแกไขไดยาก ฉะนั้นถาเราตองการใหเด็กสมองดี เรียนดี มีนํ้าใจงาม เราตองปูพื้นฐานทางจิตใจใหกับเด็กดวยการ
อยูใกลชิดดูแลเด็ก รูจักชื่นชมกับความสามารถตางๆ ที่เด็กทําได ทารกที่กินนมแม จะไดรับสัมผัสทางกายและ
ความอบอุนทางจิตใจในขณะที่อุมลูกมองหนาลูก ยิ้มกับลูก ความใกลชิดสนิทสนมนี้มีสวนชวยกระตุนการเรียนรู
ของเด็กอีกทางหนึ่ง เมื่อเด็กโตขึ้นควรใหโอกาสเด็กทําอะไรดวยตัวเองบาง เชน ใหเด็กเดินเอง ใหรูจักรับประทาน
อาหารเอง แมจะหกเลอะเถอะบางในระยะแรก การใหเด็กรูจ กั ชวยเหลือตัวเองในเรือ่ งตางๆ จะชวยใหเด็กมีพฒ
ั นาการ
ทุกดานดีขึ้น ซึ่งทําใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งอื่นๆ ตอไปไดดีดวย
3. การเลน การเลนเปนกิจกรรมทีท่ าํ ใหเด็กมีพฒ
ั นาการทุกดาน ในขณะทีเ่ ด็กเลน เด็กจะใชประสาทสัมผัสตางๆ
ฝกการใชภาษา ฝกการแกปญหา เรียนรูการปรับตัว และไดผอนคลายความตึงเครียด พอแมและครูจึงตองเขาใจใน
คุณคาของการเลน เตรียมอุปกรณและกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมเพื่อใหการเลนเกิดประโยชนแกเด็กมากที่สุด
4. การฝกทางภาษา ประสบการณทางภาษา โดยเฉพาะการฟง และการพูดเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอพัฒนาการดานสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของเด็กมาก การที่พอแมพูดคุยกับลูกตั้งแตลูกยังพูดไมได
ดูผิวเผินเหมือนเปนสิ่งเหลวไหล แตที่จริงแลวเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางยิ่ง เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กควรไดรับประสบการณ
ทางภาษาจากการรูจ กั ชือ่ สิง่ ของ บุคคล สิง่ ทีท่ าํ ในชีวติ ประจําวัน เชน ฟงเพลง รองเพลง ฟงนิทาน และเรือ่ งราวตางๆ
เมื่อเด็กอยูในวัย 3 - 6 ป เด็กจะมีความสนใจในการฟงและพูดมากขึ้น ฉะนั้นผูใหญควรฟงเด็กเลาเรื่องที่เขาสนใจ
ตอบคําถามของเด็ก รับฟงความคิดเห็นของเด็กเสมอ ควรหาหนังสือมาอานใหเด็กฟง หาภาพใหเด็กดูและชวนเด็ก
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พูดคุย การตอบและถามคําถามเด็ก การเลนเกมที่เด็กตองใชภาษา เปนสิ่งที่พอแมและครูควรนํามาใชกับเด็ก
ในวัยนี้มากที่สุด การที่เด็กไดมีพัฒนาการดานภาษาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเด็กจะสามารถบอกความรูสึกนึกคิด
และความตองการของตนได ผูใหญก็จะสามารถสอนสิ่งตางๆ ใหเด็กเขาใจการกระทําตางๆ ตามเหตุและผล
เปนการวางพื้นฐานของการใชภาษาและความคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กในดานอื่นๆ
อยางยิ่ง
5. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่สําคัญตอเด็กอยางยิ่ง คือ ตัวบุคคล ซึ่งไดแก พอแมและครู ครอบครัว
ที่สัมพันธระหวางพอแมลูกอบอุนราบรื่น พอแมยอมรับสภาพและความสามารถของลูก มีความขัดแยงในการอบรม
ลูกนอยที่สุด สุขภาพจิตและกายของพอแมเปนปกติ จะชวยใหพัฒนาการของเด็กดําเนินไปไดดี เมื่อเด็กไปโรงเรียน
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเด็กมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคม อารมณและจิตใจของ
เด็กมาก ครูจึงตองเปนผูที่มีความรักความเขาใจเด็กและเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดความอบอุนใจ
และไววางใจในตัวครู กลาพูดกลาแสดงออก สิง่ แวดลอมทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ สําหรับเด็ก คือ ตัวบุคคลทีเ่ ด็กยึดเปนตัวแบบ
การสอนใหเด็กเกง ใหดีนั้น วิธีที่ดีก็คือ การเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก กิริยา ทาทาง การกระทําทุกอยางของผูใหญ
เปนสื่อใหเด็กเลียนแบบ ฉะนั้นเมื่อเด็กทําผิดสิ่งแรกที่ผูใหญจะตองพิจารณา คือ สิ่งแวดลอมของเด็ก การแกปญหา
จึงตองแกที่สิ่งแวดลอมหรือตัวผูใหญดวย
ดังนั้นเด็กจะมีการพัฒนาการไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของปจจัยทุกๆ ดาน ทั้งดานอาหาร
ความรัก ความเอาใจใส การเลน การฝกทางภาษา และสิ่งแวดลอมทุกดานมีอิทธิพลในการสงเสริมสนับสนุน
ในการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อเขาสูความพรอมของพัฒนาการในวัยตอไป
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัยมีความสําคัญทีค่ วรมีการเตรียมความพรอมใหเด็กมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสม
กับวัย โดยมีเกณฑที่นิยมใชในการวัดพัฒนาการของเด็กเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน คือแบบทดสอบ
พัฒนาการของเดนเวอร (Denver Developmental Screening Test: DDST) ของ ดร. วิลเลียม เค แฟรงเคนเบอรก
(Dr. William K. Frankenberg) ที่ประเมินพัฒนาการ 4 ดานที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของมนุษยประกอบดวย
พั ฒ นาการทางการช ว ยเหลื อ ตนเองและสั ง คม (Personal-Social) พั ฒ นาการด า นการใช ก ล า มเนื้ อ มั ด เล็ ก
(Fine Motor-Adaptive) พัฒนาการดานภาษาและการไดยิน (Language - Hearing) และพัฒนาการดานการ
ใชกลามเนือ้ มัดใหญ (Gross Motor) ซึง่ พัฒนาการทัง้ 4 ดานนีส้ ามารถนํามาปรับเปนกิจกรรมทีช่ ว ยสงเสริมพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยตามดานตางๆ (นิตยา ไทยาภิรมย
จุฑามาศ โชติบาง สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ และ นพวรรณ รัตนดํารงอักษร, 2551, 256-259)
1. สงเสริมพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว
เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว ควรฝกฝนใหเด็กไดใช
กลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก จากการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาการดานตางๆ เชน การวิ่ง การฝกทรงตัว
เพื่อสงเสริมกลามเนื้อมัดใหญ หรือการฝกใหเด็กไดหยิบจับของเล็กๆ การวาดภาพระบายสี ก็จะชวยฝกฝนการ
ใชกลามเนื้อมัดเล็กไดเปนอยางดี (บุญเลี้ยง ทุมทอง และ ทิพาพร สุจาริ, 2554, 89)
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2. สงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค
จินตนาการของเด็กในวัยนี้จะชวยสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาใหกับเด็กอยางมาก โดยเฉพาะ
ในดานความคิดสรางสรรคที่เกิดจากความคิดจินตนาการของเด็ก เมื่อไดทํากิจกรรม เชน การเลนตอเติม วาดภาพ
เลาเรื่องหรือการเลนบทบาทสมมติก็เปนกิจกรรมที่ควรสนับสนุนเพราะนอกจากเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค
แลว ยังเปนการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและสังคมอีกดวย อีกทัง้ กิจกรรมสรางสรรคยงั สามารถพัฒนาจิตเด็ก
ไดอยางมีคุณภาพ คือ ใหเปนผูมีความอดทนเพราะตองสรางสรรคผลงานของตนจนสําเร็จ จะสรางความภูมิใจ
ตอตนเองหรือสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองได เนื่องจากการเปดโอกาสใหเด็กพึ่งตนเองในการทําสิ่งตางๆ ตาม
ความสามารถ เปนการกระตุนใหเด็กตระหนักถึงความมีคุณคาในตนเอง เด็กจะเปนผูมีความมั่นใจและกลาที่จะ
ผจญปญหา ในขณะเดียวกันเด็กจะไดรับการพัฒนาทางสังคม เพราะเด็กจะไดมีโอกาสทํางานรวมกับเพื่อน
เด็กจึงเรียนรูการแกปญหาการทํางาน รูจักปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันดวยดี
ในสังคม เมื่อเด็กสรางผลงานสิ้นสุดแลว การชักชวนใหเด็กชื่นชมผลงานของตนเอง เปนการปลูกจิตสํานึกเด็ก
ใหเห็นคุณคาของศิลปะที่ตนสรางขึ้น และฝกฝนการแสดงความชื่นชมในความสวยงาม สรางความเพลิดเพลินและ
ความสุขจากสิ่งใกลๆ ตัวเด็กเอง
3. สงเสริมการฝกหนาที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจําวันและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กวัยนีส้ ามารถเรียนรูห นาทีแ่ ละความรับผิดชอบจากการฝกใหเด็กไดชว ยเหลือตัวเองในกิจกรรมประจําวัน
งายๆ เชน หยิบเสื้อผา ตักขาวกินเอง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนการฝกใหเด็กไดเรียนรูถึงหนาที่และคุนเคยกับการทํา
กิจกรรมดวยตนเอง ทัง้ นีผ้ ทู ดี่ แู ลเด็กควรใหคาํ ชม เมือ่ เด็กสามารถทํากิจกรรมนัน้ ไดเอง เพือ่ เปนการเสริมแรงใหเด็ก
เกิดความภูมิใจและอยากที่จะเรียนรูทําอะไรดวยตนเองเพิ่มขึ้น การที่พอแมหรือผูดูแลชวยเหลือเด็กดวยความรัก
จะทําใหเด็กมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สงเสริมการเปนตัวของตัวเอง และการนับถือตนเอง
พรอมกับชวยใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทําดี (Gordon, Hymes & Browne, 1995, 214) นอกจากนี้ ควรพยายาม
หาโอกาสในการสอนเด็กใหเปนมนุษยที่ดี ไดแก 1) สอนใหรูจักหนาที่ของตน คือ ใหเด็กมีความรับผิดชอบในหนาที่
เชน หนาที่ของการเปนลูกที่ดี เชื่อฟงผูใหญ มีระเบียบวินัย เก็บของเลนเขาที่หลังเลิกเลน กินนอนเปนเวลา ฯลฯ 2)
สอนใหรูถูกรูผิด มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป คือทําสิ่งที่ดีงาม ไมทําสิ่งที่ไมดีทั้งตอหนาและลับหลังผูใหญ
และสอนใหมีความกตัญูกตเวที คือ ใหเด็กมีความสํานึกรูคุณตอผูมีพระคุณทั้งหลายทั้งพอแม ปูยาตายาย
ครูอาจารย ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ฯลฯ พรอมทั้งหาทางตอบแทนบุญคุณใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
ก็จะเปนสวนชวยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กอีกทาง (ขวัญฟา รังสิยานนท, 2552, 89)
4. สงเสริมการเขาสูสังคมภายนอกครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากที่สุดของเด็กวัยนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายในครอบครัว
ไปสูสังคมที่กวางขึ้นจากโรงเรียนหรือกลุมเพื่อนที่เด็กตองเรียนรูการอยูรวมกัน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
โดยกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคมไดเปนอยางดี คือกิจกรรมการเลนรวมกับผูอื่นเพราะนอกจากจะฝกการ
อยูรวมกับผูอื่นแลว เด็กยังสามารถเรียนรูวาพฤติกรรมใดเปนที่ยอมรับหรือพฤติกรรมใดที่สังคมไมยอมรับ
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5. สงเสริมพัฒนาการดานภาษา
พัฒนาการดานภาษาเปนพัฒนาการที่เด็กมีการพัฒนาการอยางตอเนื่องตามวัยซึ่งเมื่อเด็กมาถึงวัยนี้
สิ่งที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการได คือ การฝกใหเด็กไดพูดคุยจากการเลาเรื่องเพื่อดูวาเด็กมีความเขาใจในภาษา
ที่พูดมากนอยเพียงใด และพอแมควรแสดงความชื่นชมกับการกระทําของเด็ก เมื่อเด็กทําถูกตองเหมาะสมเพื่อ
ใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกมากขึ้น (Brewer, 2001, 176)
สรุป
เด็กปฐมวัยเปนวัยพื้นฐานที่สําคัญของชีวิตเพราะเปนวัยที่มีพัฒนาการดานตาง ๆ เปลี่ยนแปลง พัฒนา
อยางชัดเจน โดยเด็กวัยนีจ้ ะเปนพลังทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจงึ ขึน้ อยูก บั คุณภาพของ
เด็กที่มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา การจัดกิจกรรมตองสงเสริมเพือ่ ใหเกิด
พัฒนาการในทุก ๆ ดานทีเ่ หมาะสมกับวัยตลอดจนสามารถนําความรูท ไี่ ดรบั มาประยุกตใชในชีวติ ประจําวันได ทั้งยังมี
คุณภาพจิตใจทีด่ สี ามารถดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข ซึง่ ถือวาเปนรากฐานทีส่ าํ คัญตอการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติในอนาคต
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